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ا�سحك مع جحا

فوائد العبادات على اجل�سم

 �سماحة ال�سيخ احمد ال�سايف دام عزه

بسم اهلل الرحمن الرحيم

سيدنا  على  والللسللام  والللصللاة 

عليه  اهلل  صلى  محمد  ومللوالنللا 

واللعنة  الطاهرين  الطيبين  واله 

اجمعين  اعدائهم  على  الدائمة 

اللهم وفقنا  الدين  الى قيام يوم 

والعمل  للعلم  المشتغلين  وسائر 

الصالح بمحمد واله الطاهرين  

كبدي  وافلللاذ  فللاعللزائللي  بعد  امللا 

الصغار والصغيرات شاء اهلل ان اوفق 

وادخلللال  وتعليمكم  لخدمتكم 

السرور والفرح في قلوبكم من خال 

عليها  واالشلللراف  المجلة  هذه  رعاية 

وكلي امل ان تنال رضاكم ورضا اولياء 

الكرام خصوصا واني فتحت  اموركم 

الى  اصل  ان  أرجو  بحيث  المشاركة  باب 

من  كلها  صللارت  وقد  الخامس  العدد 

مشاركاتكم فهي منكم واليكم ادعوا 

لي بالنجاح وانا ادعو لكم بالخير والتوفيق 

والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

أفضل تعقيبات الصاة هو  تسبيح الزهراء )عليها السام ( وهو  ) 34 (  تكبيرة ، ) 33 (  تحميدة ،
 ) 33 ( تسبيحة ، يبدأ بالتكبير ، فيقول : )) اهلل أكبر ، اهلل أكبر (( حتى يوفي العدد ) 34 (  تكبيرة ، 

ثم يقول : )) الحمد هلل (( حتى يوفي ذلك ) 33 ( مرة ، ثم يقول : ))سبحان اهلل ((حتى يستوفي ) 33 ( .
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الشيخ احمد الصافي
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علي البدري
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الشيخ بدر العلي

مدير التحرير:
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�شيناريو: علي البدري يوميات كابنت حممد
 ر�شوم وتلوين رقمي : كمال البا�سا

تقليد العالم

كتتابتتن  يتتتا  جتتتبتتنتتا  مل   
التي  احلالة  عن  حممد 
املباراة  يف  اليوم  حدثت 
�شمن  �شحيحة  هي  هل 

قانون كرة القدم اأم ال .

لقد اأخربتكم يا اأ�شدقائي باأنني ل�شت 
متاأكدًا متامًا ..

من  املخت�شني  اإىل  الرجوع  من  فالبد 
حكام كرة القدم فهم اأعرف ويجب اأن 

نرجع اإليهم ملعرفة اخلرب اليقني ..

ح�شن  يتتا  وملتتتتتاذا   
طريقة  فهنالك 
التتو�تتشتتوء  الأداء 
احلتتالتتة  هتتتتذه  يف 
توؤذي  اأن  دون  من 
جرحك و�شاأعلمك 

اأياها ..

اإنها بخري وال توؤمل كثريًا ، لكنني اأخ�شى 
اأن ال اأ�شتطيع الو�شوء وال�شالة .

يدك  تتتكتتون  اأن  ع�شى   
كيف   ، ح�شن  يتتا  بتتختتري 

ت�شعر االآن 

 في العطلة ال�شيفية الما�شية دخلُت ) دورة فقهيه ( 
في مدر�شة االمام الح�شين  داخل ال�شحن ال�شريف 
في  وحتى   .. الحياتية  اأمتتوري  من  الكثير  وعلموني 

العطل االأ�شبوعية اأذهب اإلى هناك الأتعلم اأكثر ..

وكيف تعرف ذلك يا كابن ..؟!!

نعم يا اأ�شدقائي فاإن ) طلب العلم 
واجب على كل م�شلم وم�شلمة ( كما 

  قال ر�شول اهلل

كابن  يتتا  اأنتتت  فلتعلمنا  اذا 
وعندما  االأيتتتتتتتام   هتتتذه  يف 
تاأتي العطلة نذهب معًا اإىل 
 مدر�شة االإمام احل�شني

جانب  لكل  اإن  اأ�شدقائي  يتتا   
اأنتتتا�تتتس خمت�شني  احلتتيتتاة  متتن 
 ، بقوانينه  االأعتتترف  وهتتم  بتته 
ملعرفة  اإليهم  التترجتتوع  ويجب 
العبادات  ويف   ، اليقني  اخلتترب 
اإىل  الرجوع  يجب  واملعامالت 

)اأعلم علماء الدين(
   والتتتتتتتذي يتت�تتشتتمتتى بتتالتتفتتقتته 
لتكون  التتتتتقتتلتتيتتد(  )متتترجتتتع 
عباداتنا �شحيحة وغري باطلة 

..

اأبي   �شمعت  واأنتتا  ا�شدقائي  يا  نعم   
يقول من ال يقلد مرجعًا يف عباداته 

ومعامالته يكون عمله باطاًل ..
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القدم  كرة  حكم  ن�شاأل  كما  فاإننا  كابن  يا  اإذًا 
ون�شاأل  املباراة  يف  القانونية  اجلوانب  ملعرفة 
الطبيب ملعرفة العالج ن�شاأل ) مرجع التقليد ( 

ملعرفة العبادات واملعامالت .. 

لكٍلٍ  فتتاإن  �شديقي  يا  بالتاأكيد 
اخت�شا�شه الذي ن�شاأله  فيه .. 

وهذا اأول در�س نتعلمه

اذًا يا كابن اإىل ان تاأتي العطلة 
التي  �شنتناق�س يف بع�س االفكار 
االمتتام  مدر�شة  يف  تعلمتها  قتتد 

  احل�شني

اإن �شاء اهلل 
و بكل �شرور يا اأ�شدقائي 

 اإن اأهم مميزات  مرجع التقليد هو :
االحكام  ا�شتنباط  على  قتتتادرًا  يكون  اأن   

ال�شرعية من اأدلتها .
االأمتتور  يف  الدين  بتتتراأي  النا�س  يعرف  لكي 

اجلديدة يف حياتهم .

مميزات  هي  ومتتا 
مرجع التقليد يا 

كابن   حممد  ؟

  اإن مدر�شة االمام احل�شني
ُتعلم النا�س العديد من العلوم الدينية 
التي تهم امل�شلم يف حياته ، لكي ال يقع

 يف االخطاء التي تبعده عن اهلل )جل وعال(
وهي تدر�س الرجال والن�شاء واالطفال . 

عن  حدثنا  واالآن 
متتدر�تتشتتة االإمتتتتتام 

  احل�شني
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�شيناريو: ال�سيخ بدر العلي
 ر�شوم: وفاء عبا�س

تلوين رقمي: كمال البا�سا �أخالق 
�ملع�صومني

)) كظم �لغيظ ((
اأ�شمعت بالغالم الجديد 

لقد اأوقع االإناء على قدم االمام 
الح�شن  ، وقد تاألم االمام 

كثيرًا وهو م�شغول ب�شيوفه االآن 
فلم يعاقبه

والكاظمين 
الغي�س يا موالي  

اإذهب فلن 
اأعاقبك 

 وماذا تتوقع اأن يفعل 
له االإمام بعد اأن يذهب 
�شيوف ، اأكيد �شيعاقبه 

األي�س كذلك

لقد عفوت عنك 

 والعافين عن 
النا�س يا موالي 

اأنت ال تعرف االإمام 
اأنظر و�شترى ما 

�شيجري

1

3
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اأذهب فاأنت حر 
لوجه اهلل المح�شن 

 تعال لن�شاأل االإمام لماذا 
اأطلق حريته بعد اأن اأ�شاء 

له الغالم 

موالي راأيناك تعتق الغالم 
الجديد ، بعد اأن اأ�شاء لك بدل 

ان تعاقبه  ؟! 

واأنت يا موالي اأردت اأن تربح حب اهلل لك 
فعتقته ، واهلل اأنكم اأهل بيت م�شداقًا الآيات اهلل 

، ونحن �شنتعلم منك االإح�شان اإلى من اأ�شاءوا 
اإلينا يا اأبن ر�شول اهلل .

اإن اهلل تعالى اأمرنا 
اأن نرد االإ�شاءة باالإح�شان وهذا الغالم تال قوله 
ا�ِس  تعالى )َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّ

ُ ُيِحبُّ اْلُمْح�ِشِنيَن ( َواهللهّ
اآل عمران431

نعم فاأنا اأت�شوق 
لمعرفة ال�شبب ..

واهلل يحب 
المح�شنين 

 لقد عفى عنه ؟!!
 هل راأيت بعد اأن اأ�شاء الغالم اليه عفى 

عنه واطلق له حريته .. لقد اأ�شبح 
هذا العبد حرًا ..

نعم راأيت ..
ولقد راأيت ما هو اأعجب من ذلك ، 

اأنه االإمام الح�شن ابن علي �شاحب االأخالق 
الكريمة اإنه حفيد ر�شول اهلل   الذي 

اأر�شله اهلل  رحمة للعالمين 
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�أ�صحك مدينة كربالء مع جحا�صياحة
�ملقد�صة 

مدينة سياحية متنوعة األشكال، فباإلضافة الى موقعها الديني المقدس الهام ، تحوي على مختلف األماكن 
السياحية مثل بحيرة الرزازة وعيون المياه في عين التمر  ،  باإلضافة إلى المواقع األثرية الهامة مثل حصن األخيضر 
 ومنارة موجدة وآثار وكهوف الطار وغير ذلك من المواقع االثرية االخرى ولنأخذ هنا نظرة على بعض هذه المواقع. 

منارة موجدة:
تقع في صحرائها الغربية بمسافة 40كم عن مركز محافظة كرباء المقدسة، إلى يسار الطريق بين مدينتي 

 كرباء المقدسة وعين التمر وتبعد عن كهوف الطار حوالي 14كم جنوبا. 

�لت�صمية و�لتاريخ: 
إلرشاد  ليا  أعاليها  في  النيران  إيقاد  بسبب  جللاءت  محلية  كلمة  وهي  )موقدة(  موجدة  منارة  وسميت 
بعيدة  مسافات  من  ترى  والتي  المستعرة  للنار  رؤيتهم  عند  حيث  األطللراف،  المترامية  الصحراء  في  الضالين 
العطشان  خان  بين  الطريق  منتصف  في  عالية  هضبة  على  تقع  وهي   ، والقوافل  المسافرون  إليها  يتجه  ليًا 
مرتبطة  تكون  تكاد  وهي  شمااًل،  عنها15كم  يبعد  الذي  األخيضر  حصن  وبين  جنوبا  10كم  عنها  يبعد  الذي 
بناء  فترة  إلى  بناؤها  تاريخ  ويعود  احدهما،  إلى  بالوصول  أيقن  إليها  فالواصل  الصرحين  هذين  مع  تاريخيا 
الخان.  في  موجود  لما  والنورة  الفرشي  الطابوق  من  بنائها  مادة  ولتشابه  الحجاج،  إلرشللاد  العطشان   خان 

و�صف �ملنارة: 
المنارة على شكل اسطواني تقوم على قاعدة مربعة الشكل طول كل ضلع من أضاعها 10م والقاعدة مزينة 
المربعة،  القاعدة  بعد  ضلع  كل  في  حنايا  ثاثة  بواقع  اآلجر  من  دائرية  نصف  بعقود  تنتهي  زخرفية  بحنيات 
يبدأ الشكل االسطواني حيث يمتد إلى أعلى المنارة ولكنه مختلف في الزخارف اآلجرية التي تزين كل قسم 
فالقسم األول وعلى ارتفاع 2م يكون مصمتا وخاليا من الزخارف ثم يبدأ اإلفريز الزخرفي الثاني، وهو على شكل 
 كسرات متعاقبة وبارتفاع 2م ثم شريط زخرفي ثالث مكون من تداخل الطابوق فيما بينه بالتفنن في بناءه. 
ثم قمة المنارة وهي على شكل حنيات إلى الداخل وفيها مزاغل لرمي السهام تنتهي بعقود اسطوانية مشابهة 
 لما موجود في قاعدة المنارة، وارتفاع المنارة الحالي 9م حيث توجد بعض األجزاء المتساقطة من قمة المنارة. 

�ل�صلّم:
 يوجد للمنارة سلم حلزوني داخلي يبدأ االرتقاء إليه من القاعدة المربعة وصوال إلى أعلى المنارة التي ترى منه 

 مناظر خابة إلمتداد الصحراء حولك من كل جانب. 
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�أ�صحك
 مع جحا

كان لدى جحا حمار قوي �شر�س يرف�س ويع�س كل من يقترب 

منه فاأخذه جحا اإلى ال�شوق ووقف بجانبه ليعر�شه للبيع

 فجاء رجل لي�شتريه فمد يده اإلى فم الحمار ليرى اأ�شنانه ليعرف كم عمره 

)كما هو متعارف ( ، فع�شه الحمار ع�شة قوية فراح الرجل ي�شرخ على الحمار 

وتركه وان�شرف ..،فجاء رجل اآخر واأراد اأن يم�شك ذيله ليعرف حالته فرف�شه 

الحمار فاأوقعه اأر�شًا فاأخذ الرجل ي�شرخ على جحا وحماره ال�شر�س .. وذهب

 وكان الدالل في ال�شوق يالحظ كل هذا ، فاقترب من جحا وقال له : 

اإن هذا الحمار ال ي�شتريه اأحد ، فهو يع�س ويرف�س

فقال جحا : نعم واأنا ال اأريد اأن اأبيعه واإنما جئت ليعلم النا�س ماذا ي�شيبني كل 

يوم من هذا الحمار ..

ولي�شاركوني في هذه الم�شيبة لتخف عليهّ ..

�حلمار 
�ل�صر�س 

 ر�شم وتلوين رقمي : كمال البا�سا
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من�أنـــت

أنا محمد حسن عبد الحسين السلطاني.
س/ أخ محمد كم عمرك؟

ج/ ثاثة عشرة سنة.
س/ في أي صف أنت حاليًا؟
ج/في الصف األول متوسط.

العطل  في  وخصوصًا  فراغك  أوقللات  تقضي  أيللن  س/ 
المدرسية الرسمية؟

وقتي  تقسيم  على  كثيرًا  أحلللرص  أنللا  الللواقللع  ج/فلللي 
فأستطيع أن أنجز الكثير من األعمال خال العطل .. 

 فاجعل وقتًا لّلعب ووقتًا للدراسة  ووقتًا لتعلم األحكام 
الفقهية في مدرسة اإلمام الحسين الدينية في الصحن 

الحسيني الشريف .
س/ ماذا تحب أن تلعب ؟

أجسامنا  تنّشط  فهي    .. القدم  كرة  ألعب  أن  ج/أحللب 
وتقوي عاقاتنا مع اآلخرين ، وتخرجنا من ضغوط الدراسة 

.  لنتهيأ نفسيًا للذهاب إلى مدرسة اإلمام الحسين
في  الدينية  الحسين  اإلمام  مدرسة  في  تدرس  ماذا  س/ 

الصحن الحسيني المطهر ؟
ج/ادرس منهاج الصالحين الجزء األول والثاني باإلضافة إلى 

التحفة السنية .
س/ ما هي الدروس التي أكملتها في دراستك الحوزوية  

داخل مدرسة اإلمام الحسين  ؟
ج/ موجز العبادات, موجز المعامات, عقائد اإلمامية .

إعداد علي العصامي

الصورة

س/ ما هي مهاراتك ؟
ج/ الخطابة .

س/ هل شاركت في ندوات أو مهرجانات؟
المهرجانات  من  مجموعة  في  شاركت  نعم  ج/ 
وقد  الحرمين  بين  مللا  سللاحللة  فللي  منها  اثنين 
الدينية  الشخصيات  من  عللدد  المهرجان  حضر 
المؤمنين  من  كبير  عدد  إلى  إضافة  والحكومية 
الرجال  من  األلفين  يقارب  الحضور  عللدد  وكللان 
إدارة  المهرجانان مقامين من قبل  والنساء وكان 
بمناسبة  السام(  )عليه  الحسين  اإلمام  مدرسة 
عموم  في  المقامة  الصيفية  دوراتللهللا  اختتام 
فيه  شاركت  الللذي   اآلخر  المهرجان  وأما  العراق 

فقد كان في قاعة خاتم األنبياء.
س/ كيف تصف عاقتك  بأساتذتك ؟

ج/ عاقتي مع أستاذي هي عاقة الولد مع والده 
، فهم يغمروني بعطفهم األبوي ويدّلوني على 
ويعطوني  الدنيا  هذه  في  للعيش  الطرق  أفضل 

ثمرة دراستهم وخبراتهم في الحياة .
س/ ما هي عاقتك مع والديك ؟

ج/ عاقة جيدة أتولى في معظم األحيان التسوق 
بعض  في  أبي  وأساعد  البيت  احتياجات  وجلب 

األحيان في عمله . 

وكان لنا هذا اللقاء مع صديقتنا  العزيزة فقالت :
انا اسمي زهراء سلمان عبد الحسن

ماذا تمنين يا زهراء
اتمنى ان اصبح طبيبة اسنان )إن شاء اهلل( 

عقائدنااإعداد: علي الع�سامي 
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حسن طالب في المرحلة االبتدائية، وبعد عودته 
من المدرسة يقوم بتناول غدائه، ثم يسترح قليال 
واجهه  فــاذا  ــة،  دروس بمراجعة  يقوم  وبعدها 

شيء صعب يسألة أحد والديه عنه .
ولده  دروس  يتابع  حسن  والد  نشاهد  ما  وكثيرا 

وهذا ما حصل اليوم بين حسن ووالده .

االب : حسن ماذا أخذت اليوم في المدرسة ؟

درس  في   ) الدين  أصول   ( تعلمنا  أبي  يا  اليوم   : حسن 

التربية االسامية؟

االب : وهل حفظتها يا بني ؟

حسن : أجل يا أبي، هل تريد أن أقرأها لك ؟

األب : أجل أقرأها لنا يا حسن، لكي يسمعها بقية إخوتك 

الصغار ويتعلموا معك .

حسن : ) أصول الدين ( 

التوحيد والعدل والنبوة واالمامة والمعاد .

األب : أحسنت يا حسن .

حسن : أبي لقد قال المعلم لنا شيئا لم أفهمه .

االب : وما هو يا حسن .

تعلمنا  أحللد(  اهلل  هو  )قل  اإلخللاص  سللورة  إن   : حسن 

كيف نوحد اهلل .

االب : أجل يا بني فقول اهلل )قل هو اهلل أحد( تعني أن 

اهلل واحد ال شريك له .

حسن : و قول اهلل تعالى )اهلل الصمد(

االب : أي أن اهلل غير محتاج ألحد، وكل الخائق محتاجة 

إليه .

حسن : وقول اهلل ) لم يلد ولم يولد ( ماذا تعني 

االب : هذه اآلية تعني أن اهلل ليس له أب وليس له ولد .

حسن : وقول ) ولم يكن له كفوا أحد ( 

األب : أي أن اهلل ليس له شبيه وال مثيل وال نظير يساويه.           

عقائدنا
�لتوحيد

 ر�شم وتلوين رقمي : كمال البا�سا
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هدية�لعدد



حو�ريون

2

3
فعمل عمار بن يا�شر في بناء الم�شجد بكل جهده 
االر�س،  على  و�شقط  قتتواه  اإنهارت  حتى  وطاقته 

فجاءه ر�شول اهلل  يم�شح التراب عنه .

عمار بن يا�صر

 بعد اأن هاجر النبي  اإلى المدينة اأمر اأ�شحابه 
ببناء الم�شجد النبوي .. فقام اأ�شحاب ر�شول اهلل 

 ببناء اأول م�شجد في االإ�شالم . 
فعمل عمار بن يا�شر في بناء الم�شجد بكل جهده 
االر�س،  على  و�شقط  قتتواه  اإنهارت  حتى  وطاقته 

فجاءه ر�شول اهلل  يم�شح التراب عنه .

يا عمار 
اأال تحمل كما

 يحمل اأ�شحابك ؟

اأريد االأجر والثواب 
يا ر�شول اهلل

لقد ب�شرك الر�شول 
بال�شهادة والختام 

بال�شعادة والثبات على 
دين اهلل  هنيئًا لك 

جزاك اهلل خيرًا يا عمار 
�شوف تقتلك الفئة الباغية، 

تدعوهم اإلى الجنة ويدعونك 
اإلى النار .  

1

3

2

4

�شيناريو: ال�سيخ بدر العلي
 ر�شوم: وفاء عبا�س

تلوين رقمي: كمال البا�سا
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7

وتمر االيام وي�شبح عمار راية حق اأينما حل ، مالزما لالمام علي بن اأبي 
طالب في كل حروبه، حتى كان في معركة �شفين قائدا في �شفوف الجي�س 

  .

فاأحدث مقتله عزما في �شفوف  �شهيدا،  ُقتل  فقاتل عمار حتى 
جي�شه، وخوفا عند اأهل ال�شام .  

 يا عمار اإن اأهل ال�شام 
يقاتلون بكل قوة وثبات، 

وكاأنهم على الحق .

واهلل لو �شربونا حتى يبلغوا 
بنا �شعفات هجر لعلمنا انا على 

حق، واأنهم على الباطل .  

فاأحدث مقتله عزما في �شفوف  �شهيدا،  ُقتل  فقاتل عمار حتى 
جي�شه، وخوفا عند اأهل ال�شام .  

 ائتوني باآخر رزق لى في 
الدنيا، اليوم القى االأحبة 

محمدا وحزبه .

 ائتوني باآخر رزق لى في 
الدنيا، اليوم القى االأحبة 

محمدا وحزبه .

اأرفعوا الم�شاحف واطلبوا 
ال�شلح قبل الهزيمة، اأ�شرعوا . 
- - لقدك�شف مقتل عمار الحق 

وتبين اأننا الفئة الباغية ..

 يا عمار اإن اأهل ال�شام 
يقاتلون بكل قوة وثبات، 

وكاأنهم على الحق .

واهلل لو �شربونا حتى يبلغوا 
بنا �شعفات هجر لعلمنا انا على 

حق، واأنهم على الباطل .  
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مغامرات كوكو وبطوط  
فائدة استعمال العقل ..

نعم يا بطوط اإنها 
ورائحتها  جميلة 

زكية اأي�شًا ..

انتتتتظتتتتر اإلتتتتتتتى هتتتذه 
االلتتوان البراقة  يا 

كوكو .. 
 .. جميلة  من  يالها 

�شبحان الخالق 

 انتتظتتر يتتا كتتوكتتو  اإلتتتى تلك 
جدًا  جميلة  اإنتتهتتا  ال�شجرة 

من ونحن لم نرى مثلها من قبل  وناأكل  ب�شرعة  اليها  لنذهب   
ثمارها هيا ا�شرع ..

التي  ال�شجرة  انها  تذكرت  لقد 
تتحدث عنها الحيوانات ، حيث 
�شرير  وح�س  هنالك  ان  يقال 
يتتاأكتتل كتتل متتن يتتاأتتتي اإلتتتى هذه 

ال�شجرة ..

لذيذة  �تتشتتجتترة  انتتهتتا 
التتكتتثتتيتتر من  وفتتيتتهتتا 
التتفتتاكتتهتتة لتتتمتتتاذا لم 
اإلى  الحيوانات  تاأتي 
لعلنا   .. وتتتاأكتتل  هنا 
محظوظان يا �شديقي 

.. ف�شناأكل كثيرًا ...

يا الهي انه الوح�س المفتر�س 
يجب اأن نهرب قبل اأن يرانا  

اأعتتتتتتتقتتتد انتتته 
الحظ وجودنا 
هتتتيتتتا لتتنتتهتترب 

ب�شرعة 

كوكو  يا  ا�شرع  هيا 
�تتتشتتتيتتتاأكتتتلتتتنتتتا هتتتذا 

الوح�س ال�شرير ..  لقد تعبت يا بطوط 
يجب ان نجد مكانًا 
اآمنًا لنختبئ فيه ..

1

3

2
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�شيناريو: علي البدري 
 ر�شوم وتلوين رقمي : كمال البا�سا

يبدوا اأن داخل الجحر وح�س كبير 
وقد اأكلهما .. �شاأهرب قبل اأن ياأكلني 

اأنا اأي�شًا .. 

الحمد هلل . لقد وجدنا 
هذا الجحر لنختبئ فيه 

هذا  في  �شنموت  ويلي  يا   
هتتذا  يتتاأكتتلتتنتتا  اأو  التتجتتحتتر 
لقد  خطاأنا  اإنتته   ، الوح�س 
ابتعدنا عن البيت كثيرًا ..

ن�شتخدم  ان  يتتجتتب   
لنجد  ونفكر  عقولنا 
حاًل يخرجنا من هذه 
ال  فالنواح   ، الم�شكلة 

يحل الم�شاكل ..

يوفقنا  اأن  واأرجتتو  جميلة  فكرة  لدي 
اهلل فيها ،

 لناأخذ هذه القربة المك�شورة ون�شرخ 
معًا في داخلها فيت�شخم �شوتنا ..

ويهرب  الوح�س  فيخاف  نتتعتتم  
اأح�شنت  بيتنا  اإلتتى  نعود  ونحن 
اأنتتت ذكي فعاًل فهذه  يا بطوط  

فائدة ا�شتعمال العقل .. 

واااااااع 
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تقول اإن الحجاب 
 يغطي �شعرها الجميل ..
 ولماذا نخفي الجمال ؟!

اأين كنت يا زينب لقد 
بحثت عنك قبل قليل 

ولم اأجدك

لقد كنت اتناق�س مع ب�شمة 
حول مو�شوع الحجاب ، فهي 

ترتديه ولكنها غير مقتنعة به 

ال�شالم عليك يا ب�شمة كيف 
حالك يا عزيزتي 

اإن زهراء جاءت لتدعوك اإلى 
عزومة �شغيرة تعالي معنا فاأنا 

اأحب الحلويات .. ها ها ها 

وعليكم ال�شالم اأهالً 

يا زهراء اأنا بخير 

والحمد هلل 

�شيناريو: علي البدري
 ر�شوم: وفاء عبا�س

تلوين رقمي: كمال البا�سا

 �شاأذهب واأدعوها اإلى 
عزومة  تعالي معي .. 

زهر�ء
وبنات �الميان

 �شكرًا لك يا زهراء لكن 
البد اأن تخبريني عن 

المنا�شبة لذلك ..

اختاري يا ب�شمة ما ت�شائين 
فاأنت اليوم �شيفتي ..

واأنا �شاأختار اأي�شًا 
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 ان الحجاب ق�شمين يا اأخواتي 
االأول حجاب الج�شد : وهو اأن ال تظهر البنت 
من ج�شدها اإال وجهها وكفيها والثاني حجاب 

النف�س : اأن ال تعمل اأي عمل �شيء 

 االآن عرفت اأن اهلل يريد اأن يحافظ 
علينا من النظرات الملوثة عندما فر�س 
الحجاب ، �شاأتم�شك بحجابي فهو يحافظ 

على جمالي وي�شونه .

 واالهم من الحفاظ على الجمال هو 
طاعة اهلل ، فلب�س الحجاب هو تلبية 

الأمر اهلل الذي فر�شه علينا ..

 نعم فالقرب من اهلل اأجمل 
من كل �شيء فهو رحيم 

وحنون على عباده 

اإن الحجاب ي�شون البنت 
كما ي�شون هذا الغالف 

ال�شوكوالتة 

لكن حالوتها ظاهرة للجميع 
فلماذا نخفي الحالوة ..

 ما هذا يا زهراء ان هذه  
القطعة مك�شوفة لالأتربة 

والجراثيم ، األم تري اأن الذباب 
يدور حولها ..

 اأال يذكرك هذا ب�شيء 
يا ب�شمة ..فكري قلياًل 

19

 اإن الحالوة في ال�شوكوالتة يجب اأن 
تغلف وتحمى من الجراثيم المنت�شرة في 

الهواء وال تترك لكل من ياأتي ليحملها 
ويلوثها بيديه .



علوم
الأ�ضود البي�ضاء

جنوب  فللي  بللرّيللة  حللالللٍة  فللي  تتواجد   ، نلللادرة  أسلللود  البيضاء  األسلللود 
أنها  إلللى  األبلليللض  اللللللون  اكتسابها  فللي  السبب  ويللرجللع   ، إفريقيا 
بمشكلة  لها  يتسبب  مما  لفرائها  بياضًا  تسبب  خاصة  جينة  تمتلك 
هرب  ويسبب  األسلللد  األبلليللض  اللللللون  يفضح  فقد  بالصيد،  تتعّلق 
. محيطها  مع  كلّيًا  تتمّوه  التي  الطبيعّية  األسللود  بعكس  الطريدة 

 

التي  الللوردّيللة  البقع  بللدون  بالكامل  بيضاء  البيضاء(   األسللود   ( تولد 
.. اللون  عاجي  يصبح  حتى  تدريجّيًا  لونها  يدكن  ثم  األشللبللال  تمّوه 

 

 ) سبحان اهلل إنه على كل شيء قدير ( 

األعابوح�ساب
اإعداد: عالء اال�سدي
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األعابوح�ساب

عللليلللن األعللللللداد 
الللللللتللللللي تلللللدل 

الفواكه  عليها 
اللللللملللللوجلللللودة 

فللي الللمللربللعللات 
ملللسلللتلللعللليلللنلللا 
بلللاللللملللجلللملللوع 

في  الللمللوجللود 
األسفل واليمين.

2
38
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1- ما هو الباب الذي ال يمكن فتحه ؟

اأن  يتمنى  التتذي  ال�شخ�س  هو  من   -2

يكون لالن�شان راأ�شين؟

3 ما هو البيت الذي ال ي�شكن به اأحد؟

4- اأنت الذي تمتلكه والنا�س ت�شتعمله 

اأكثر منك؟

5-كلما اأخذت منها كبرت فما هي؟

1-الباب المفتوح
2-  الحاق .

3 - بيت الِشعر .
4- أسمك .
5- الحفرة .

اإلجابة في العدد القادم

اإعداد: لبيب ال�سعدي - علي البدري
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نر�سم �صحتك
فوائد العبادة

تعد الصاة عاما مهما في تقوية العظام 
وتقلل  البطن  في  الدهون  تراكم  ومنع 
مللن حالة اإلمللسللاك وتللقللوي مللن إفلللرازات 
الدم  ضغط  اعتدال  على  وتساعد  المرارة 
وتدفقه إلى جميع أجزاء الجسم كما تمنح 
أكّده  ما  هذا  النفسية  والراحة  االطمئنان 

بعض المختصين بذلك .
إبقاء العين مفتوحة أثناء السجود

النسبي  التصلب  من  العين  عضات  تعاني 
بمرور األيام مما يؤدي إلى عدم قدرتها على 
زيادة وإ نقاص تحدب عدسة العين بالشكل 

المطلوب
لذا احرص علىأن تبقي عينيك مفتوحتين

أثناء السجود .
فقف وأنت تنظر إلى موضع سجودك وأبق 
وعند  السجود،  موضع  على  مركزة  عينيك 
السجود  تربة  من  العين  ستقترب  ركوعك 
مما سيجبر عضات العين على الضغط على 
من  القيام  وعند  تحدبها  لزيادة  العدسة 
السجود سترتخي العضات ويقل التحدب .

أكثر  العدسات  ستنقبض  سجودك  عند 
من الركوع الن المسافة بين العين ونقطة 

السجود قريبة جدًا وعند الرفع سترتخي.
عبادي  بشكل  ستنفذه  التمرين  هذا 

يمكنك   . الللليلللوم  فلللي  مللللرة   17
 .. تريد  التي  المرات  عدد   تكراره 

) و تقبل اهلل أعمالكم (

الصالة

 ر�شم وتلوين رقمي : كمال البا�سا
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 اإعداد: علي جواد �سلوم
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من 
�أخالقنا

 ر�شم وتلوين رقمي : كمال البا�سا


